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 בע״מ בורסה לניירות ערך בתל אביב רשות ניירות ערך
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של החברה ודוחות כספיים של ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ לאור כוונה  חזויתזרים מזומנים עדכון להנדון: 
 לפרסם דוח הצעת מדף

( הניתנות להמרה למניות 'אמתווה של הנפקת אגרות חוב )סדרה  לבחוןכוונת החברה לפרסום על בהמשך 

למניות החברה  ימושמ( הניתנות ל3 -ו 2של כתבי אופציה )סדרות  סדרות שתיעד  כן( ו"החוב"אגרות החברה )

בדבר ( 2019-01-061318 )מס׳ אסמכתא: 2019 יוניב 19 מיידי של החברה מיוםהדוח הלפרסום ו ("האופציות")

"תזרים ) 2020 בדצמבר 31 ביום המסתיימים חודשים 24של  לתקופה החברה של חזויה מזומניםה תזרים

עדכון כמות אגרות החוב, כמות האופציות ולאור עדכון במבנה ההנפקה הצפוי )לרבות  (המזומנים החזוי"

לדוח מיידי  'א נספחהמצ"ב כ מעודכן תזרים מזומנים חזוי מתכבדת החברה לפרסם ,ומחירי המימוש שלהם(

 .לדוח מיידי זה 'ב נספחהמצ"ב כ של ברנמילר רותם 2018בדצמבר  31ליום  ודוחות כספיים מבוקרים זה

ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו, וההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בהתאם למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי מבנה 

 לתנאים שיקבעו ולנוסח המחייב של שטר הנאמנות שיכללו בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

והדוחות הכספיים של ברנמילר רותם מפורסמים לאור כוונת  המעודכן מובהר, כי דוח תזרים המזומנים החזוי

מדף וביצוע הנפקה על פיו של אגרות החוב והאופציות, ואם וככל שההנפקה לא תצא החברה לפרסם דוח הצעת 

 לפועל, החברה לא תידרש להמשיך ולפרסם דוחות אלו.  

. ו/או האופציות אין באמור בדוח מיידי זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב

הגשת דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שתבוצע כפופים, בין היתר, לשיקול דעתה של החברה ובכלל 

בקשר עם ביצוע ההנפקה, עיתוייה, תנאיה, היקפה ומבנה ההנפקה לרבות זה להחלטה של דירקטוריון החברה 

עפ״י הדין ובכלל זה, קבלת ובקשר עם דוח הצעת המדף ושטר הנאמנות, וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים 

 שיוצעו כאמור ו/או האופציות היתר מרשות ניירות ערך, קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב

פרסום דוח הצעת מדף. בנוסף, ביצוע ההנפקה תלוי בתנאי השוק. אין כל וודאות באשר לעצם ביצוע ההנפקה ו

 כאמור, היקפה, תנאיה ומועד ביצועה.

 

 בברכה,

 

 ברנמילר אנרג'י בע"מ
 

 נגב, יועצת משפטית-נחתם ע"י: עו"ד יסמין וגמן

http://www.tase.co.il/
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 תזרים מזומנים חזוי

 הקיימות ההתחייבויות פירוט תוך"(, סולו דוח)" עצמה לחברה המיוחס, חזוי מזומנים תזרים דוח יובא להלן
 המקורות וכן ,31.12.2020החודשים המסתיימים ביום  24של  התקופה במהלך לפרוע נדרש שהתאגיד והצפויות
 :האמורות ההתחייבויות את לפרוע התאגיד צופה שמהם הכספיים

 01.07.20מיום  01.01.20מיום  01.01.19מיום   

 31.12.20ועד ליום  30.06.20ועד ליום  31.12.19ועד ליום   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח הערה 

 8,150 8,042 2,487  מזומנים יתרת פתיחה
פקדונות משועבדים כנגד הלוואה 

 - - 12,000 (1) בנקאית

     :צפויים מקורות
    תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 21,000 21,000 - (8) הכנסות ממכירת יחידות אגירה

 460 230 -  הכנסות ממכירת חשמל

 - 129 2,483  מענקים שהתקבלו

 - - 875  מוסדות
     

    תזרים מזומנים מפעילות השקעה
 - - 181  מכירת רכוש קבוע

 - 43,000 - (6) 1מפרויקט רותם  80%תמורה ממכירת 
     

     תזרים מזומנים מפעילות מימון
 - - 2,500 (9) קבלת הלוואת בעלים

 - - 7,800 (10) הנפקת מניות

 - - 38,100 (2) הנפקת אגרות חוב בניכוי עלויות קשורות

 - - 11,400 (3) 2סדרה  תמורה ממימוש אופציות

 - 14,175 - (7) קבלת מימון מבנק השקעות

 21,460 78,534 63,339  מקורות צפוייםסה"כ 
     

     שימושים צפויים:
    תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 (14,700) (14,700) - הוצאות בגין מכירת יחידות אגירה

 - (9,129) (21,516) (4) הוצאות בגין פרויקטים קיימים

 (10,872) (10,872) (22,510) (5) הוצאות הנהכ"ל, שיווק ומו"פ
     

    תזרים מזומנים מפעילות השקעה
 - (726) (1,167) (7) השקעה בהקמת קווי ייצור

     
     תזרים מזומנים מפעילות מימון

פירעון הלוואה בנקאית בתוספת עלויות 
 - - (23,108) (1) מימון ועמלות בנקאיות

הפקדת תמורת מכירת מניות ברנמילר 
 - (43,000) - (6(, )2) אג"חהרותם כבטוחה לפרעון 

(6(, ) הוצאות ריבית אגרות חוב  (2) (1,483) - - 

 (25,572) (78,426) (69,784)  סה"כ שימושים צפויים
     

 (4,112) 108 (6,445)  סה"כ שינויים במזומן
     

)בהנחת פרעון  מזומנים יתרת סגירה
 4,038 8,150 8,042  מלא של האג"ח(

למניות רגילות ומימוש כתבי המרת אג"ח 
 40,000 9,000 - (11) 3אופציה סדרה 

מזומנים יתרת סגירה )בהנחת המרת 
150,71 8,042 (11) (3אג"ח ומימוש כתבי אופציה סדרה   53,038 



 

דוח תזרים המזומנים החזוי של החברה הוכן על יד הנהלת החברה והוצג על ידה בישיבת דירקטוריון החברה 
במסגרת סקירת דוח התזרים, אישרו חברי הדירקטוריון את סבירות ההנחות שעומדות  .2019 ביוני 30 ביום 

 .בבסיס התזרים האמור וכן את סבירויות ההיקף הכספי של כל מקור שפורט בדוח התזרים

 :(על פי מספרי הערות בדוח התזריםפירוט נתונים, הנחות וההערכות )

 2019ביוני  6ביום  .את הסכומים המשועבדים להלוואה הבנקאית יתרת הפקדונות המשועבדים כוללת רק (1)
מיליוני  11.5-כ –בוצע פרעון חלקי של ההלוואה הבנקאית באמצעות שחרור הפקדונות המשועבדים הנ"ל 

כחלק מהסכמות עם  מיליון ש"ח כנגד ריביות ועמלות בנקאיות. 0.5-ש"ח כנגד פרעון קרן ההלוואה וכ
מתכננת לפרוע את יתרת ההלוואה העומדת לזכותה, בתוספת עלויות משוערות  התאגיד הבנקאי, החברה

 לסילוק ההלוואה.
 

מיליוני ש"ח  40-במסגרת הנפקת האג"ח להמרה וכתבי אופציה יעמוד על כ וסהחברה צופה כי היקף הגי (2)
לפירוט  . במסגרת ההנפקהבמזומן מיליוני ש"ח יהוו עלויות קשורות  1.9-אשר מתוכם כ ,)לפחות( ברוטו

בקשר עם כוונת החברה לבחון מתווה להנפקת אגרות חוב להמרה בצרוף של עד שתי סדרות של כתבי 
ראו דוח מיידי של  לרבות טיוטת שטר הנאמנות ואגרת החוב ,"(ההנפקה)" (3וסדרה  2)סדרה  אופציה

 טרם ההנפקה מבנה זה למועד נכון כי, יובהר. (2019-01-060109)אסמכתא  2019 ביוני 17החברה מיום 
 שונות ותחזיות ותהנח כולל זה דוח, זאת עם יחד .או היקפה ההנפקה ביצוע לעצם באשר וודאות ואין נקבע
  .)ככל שתתבצע( 2019 ביולי  15 עדתבוצע  הנפקהה כי וכן( שיאושר)ככל  המתוכנן ההנפקה למבנה ביחס
 

( בסכום 2מיליון כתבי אופציה )סדרה  3מתכננת להנפיק   החברהמחבילת ההנפקה כאמור לעיל,  כחלק (3)
 תקופת לתום עד כיצופה  החברה. חודשים 3לכל כתב אופציה ולתקופת מימוש של  אגורות 380מימוש של 

 מיליוני 11.4-כ של כוללבסכום  (2)סדרה  אופציות כתבי כל ושמימו( 2 סדרה) האופציה כתבי של המימוש
וצפיית החברה כאמור  אגורות 380.60, מחיר המניה עמד על 27.6.2019נכון לתום יום המסחר של  "ח.ש

 לתום עד'( אג 380) המימוש מחיר עלשמחיר המניה יעלה  הערכה( מגלמת 2למימוש כתבי האופציה )סדרה 
 .  המימוש תקופת

 
 הפעילים נלקחו בחשבון היתרות הנדרשות עד לסיומם.לצורך הערכת העלויות של הפרויקטים  (4)

 
תהליך התייעלות לצמצום עלויות ולצורך התחזית המזומנים  2019החלה ליישם בתחילת שנת החברה  (5)

 החזוי לא ביצעה שינוי משמעותי נוסף ברמת הוצאות אלה.
 

חתמה על מזכר הבנות החברה , (2019-01-059869)אסמכתא  2019ביוני  17כפי שהחברה דיווחה ביום  (6)
)אם אנרג'י )רותם( בע"מ. תמורת המכירה צפויה להתקבל  ממניות חברת הפרויקט ברנמילר 80%למכירת 

 1 רותם פרויקט של החיבור ממועד יום 30 בתום( ההבנות במזכרוככל שייחתם ההסכם המפורט כאמור 
 (שתתקבל)ככל  המכירה תמורת. 2020 1 חציון במהלך יתבצע החיבור כי צופה החברה. החשמל לרשת

 הפרויקטממכירת  התמורה את עבירתהחברה   .ותופקד בחשבון הנאמנות "חהאגפרעון  תהווה בטוחה ל
"ח )קרן האג מלא או חלקי של לפרעוןהנדרש  הבסיס את להוות תוכללחשבון הנאמנות כך שתמורה זו 

 שיופקד הסכום כי מעריכה החברה .לשטר הנאמנות 5.5.8 סעיףב לאמור ובכפוף בהתאם  (צבורה וריבית
 שמסתיימת התקופה בגין"ח האג על הריבית תשלומי אתלחברה לבצע  יאפשר כאמור הנאמנות בחשבון

סכום הריבית  הוצג לא ולכןהכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות  מתוך 31.12.2020 ויום 30.06.2020 ביום
חודשים  18מתום  החלעוד, כי  יצויין ..החזוי המזומנים תזרים בדוח" חוב אגרות ריביתבשורת "הוצאות 

ממועד הנפקת האג"ח )מועד שאם ויתבצע הינו מחוץ לטווח תחזית תזרים המזומנים( תהיה רשאית 
 לשטר הנאמנות. 10.1החברה לבצע פרעון מלא או חלקי של האג"ח בהתאם לסעיף 

 
 כחלק מצפי המכירות של החברה, החברה מניחה את הגדלת קווי הייצור הקיימים. כחלק מהבנות שטרם (7)

 הגיעו לכדי הסכם מחייב עם בנק השקעות זר, החברה צפויה לקבל מימון חלקי להקמת קווי הייצור.
 

בהסתמך על  אינהו 2020הכנסות החברה כוללות את תחזית ההנהלה למכירת יחידות אגירה החל משנת  (8)
המכירות  הערכת היקףתחזית ההנהלה למכירות כאמור, מבוססת על  .מול לקוחות הסכמים מחייבים

אשר על שהחברה מנהלת לגביהם מו"מ עם לקוחות פוטנציאלים נכון למועד זה )מכירת יחידות אגירה( 
 כימבקשת להדגיש,  החברהבסיסה החברה מעריכה את ההסתברות להשלמת המכירה וסכומה בפועל. 

 קוחותהל עם"מ המו להתפתחות בהתאם לעת לעת משתנותהינן מידע צופה פני עתיד ו אלה הערכות
 בצורה להשתנות עלולים למימושן ההסתברות והן הצפויות העסקאות גובה שהן כך, הפוטנציאליים



 באופן הן אף להשתנות עלולות החברה ידי על החזויות והעלויות ההכנסות גובה הערכת ובהתאם, מהותית
 .מהותי

 
מיליוני ש"ח. מועד  2.5-קיבלה החברה הלוואת בעלים מבעל השליטה בסך כולל של כ 2019 1במהלך רבעון  (9)

פרעון הלוואה זו יעשה בהתאם לתוצאות פעילות אך  2019בדצמבר  31פרעון ההלוואה נקוב לתאריך ליום 
ם להאריך את יכה יסהחברה מעריכה כי בעל השליט החברה. בתזרים החזוי לא נכלל פרעון של הלוואה זו.

  .2020שנת מועד הפרעון של ההלוואה, אם וככל שיידרש עד לתום 
 

מיליוני ש"ח,  7.8-השלימה החברה הנפקת מניות באמצעות הצעת מדף בסכום של כ 2019במרס  4ביום  (10)
 בניכוי עלויות גיוס.

 
אגרות החוב  של המרתאפשרי תרחיש לצורך הצגת תחזית תזרים המזומנים החזוי הוחלט להציג בנוסף גם  (11)

-בתמורה ל (3סדרה )מיליון כתבי אופציה  1.5מימוש כן ו למניות החברהש"ח מיליוני  40בסך של שיונפקו 
 מיליוני ש"ח. 9אגורות לכל כתב אופציה ובסך כולל של   600

 

 עתיד פני צופה מידע

 תוכניות ,תחזיות, הנחות, הערכות על המבוססים נתונים כוללים, החזוי המזומנים תזרים בדוח לעיל האמור
, ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים הקבוצה חברות ולפעילות לפעילותה ביחס החברה של

  .1968 -ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע בגדר שהינם

 הפירעון מקורות ובדבר החזוי המזומנים תזרים בדבר החברה של והאומדנים , הציפיות, הערכותההנחות
 הנתונים על מבוססים(, אלה במקורות להכרה המועד לרבות) החברה של והצפויות הקיימות להתחייבויות

 ואינם ודאית אינה התממשותם אשר הרגיל העסקים במהלך פעילותה המשך של ובהנחה כיום החברה שבידי
 לגורמים ביחס, הדוח למועד החברה רכותהע על מבוסס זה מידע, בנוסף. החברה של המלאה בשליטתה

 מבוססת, מוגבלת עליהם להשפיע החברה שיכולת או, עליהם השפעה יכולת כל לחברה שאין עליה המשפיעים
אור עסקי ית לפרק 22 סעיף ראו) החברה של לפעילותה הרלבנטיים סיכון גורמי יתממשו שלא כך על תחזית

-2019-01 , אסמכתא2018במרץ  28, כפי שדווח ביום 31.12.2018של החברה ליום  התקופתי דוחהתאגיד ב
 הערכות על ,היתר בין, במידה מהותית מבוסס המידע, לעיל האמור בכלליות לגרוע ומבלי כן כמו. (028996

 עדובהיקף המתואר  במבנהההנפקה  השלמת, 2020של שנת  1בחציון  1 רותם פרויקט מכירת השלמתבדבר 
לתשלום הריבית  האפשרות)ככל שיונפקו(,  שיונפקו( 2)סדרה  האופציה כתבי סדרת מימוש, 2019 ביולי 15

כמפורט לעיל.  הכלאגירה  יחידות ומכירת1 רותם פרויקט מכירת תמורת מתוך 2020 שנתגין "ח בהאגעל 
 וכאמור הואיל, בחלקם או במלואם יתממשו אלה ואומדנים הנחותההערכות, ה כי וודאות כל איןכי  ,יובהר
 מהותי שינוי כל .עליהם השפעה יכולת כל לחברה שאין כלכליים מקרואו /ו חיצוניים בגורמים תלויים הינם

 במהלך החברה של בפעילותה, החברה פועלת בה העסקית בסביבה שינויים לרבות, כאמור ובאומדנים בהערכות
 במועד החשמל לרשת חיבורו או 1 רותם פרויקט מכירת את השליםל החברה של ביכולתה, הרגיל העסקים

, בהשלמת 1מתוך תמורת מכירת פרויקט רותם  2020"ח בגין שנת האגלשלם את הריבית על  באפשרותה, הצפוי
ובהחלטת בהיקף שנחזה,  אגירה יחידות , במכירתבמבנה ובהיקף שתואר 2019ביולי  15ל ההנפקה עד 

 ( שינפקו )ככל שיונפקו( למניות כנגד תשלום תמורת המימוש2)סדרה המשקיעים להמיר את כתבי האופציה 
 .החברה של החזוי המזומנים תזרים על משפיעים, )ובפרט עקב כך שמחיר המניה לא יעלה על מחיר המימוש(

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע )רותם( י'אנרג ברנמילר

 2018שנתי  דוח

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע )רותם( י'אנרג ברנמילר

 2018דוח שנתי 
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ

 
 

בדצמבר  31"החברה"( לימים  -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ )להלן 
 ואת הדוח על ההפסד הכולל, השינויים בהון )בגרעון בהון( ותזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  2017-ו 2018

טוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירק2018בדצמבר  31
 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 

ת הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן א-. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים 
ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 

וריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו על ידי הדירקט
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים

ותיה, השינויים בהון )גרעון בהון( ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה ואת תוצאות פעול 2017-ו 2018בדצמבר  31
 (.IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2018בדצמבר  31ביום 

 
בדוחות הכספיים, לפיהם  6ב' ובביאור 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

ו/או החברה האם , יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אישור הדוחות הכספייםון למועד להערכת הנהלת החברה, נכ
חודשים.  12ו/או למימון הפעילות השוטפת של החברה למשך תקופה של עד  1אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם 

אות בדבר השגתם. תכניות החברה תלויה בהשגת אמצעי מימון נוספים מגורמים חיצוניים ו/או מחברת האם אשר אין ווד
ב' בדוחות הכספיים. גורמים אלה, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר 1ההנהלה בקשר לעניינים אלה מפורטות בביאור 

 המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 
רה לא בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החב

 תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל
 רואי חשבון 2019במרס  28

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 מ"בע )רותם( י'אנרג ברנמילר

 דוחות על המצב הכספי

 

 

 בדצמבר 31  

 2017 2018 ביאור 

 אלפי ש"ח  

 
    נכסים

    

 -   248   מזומנים 

 -   5,251  6 פקדונות מוגבלים בשימוש

 -   5   חייבים ויתרות חובה

 -   6,363  6,10 אםהחברה ה –צד קשור 

 1,066  147,83  5,10 1פרויקט רותם  – בהקמה תקןמ

 1,066  014,50   נכסים סך

    

     והון התחייבויות

    

 126 -  יתר משיכת

 -  21,059  6 ה מתאגיד בנקאיאהלוו

 -  168   ספקים ונותני שירותים

 1,066  -  01 חברה אם –צד קשור 

 -  -  7 תלויות והתחייבויות התקשרויות

 1,192  21,227   התחייבויות סך

    

   8 :החברה של לבעלים המיוחס הון

 *  *     מניות הון

 *  29,258   פרמיה על מניות

  (126) (471)   הפסד יתרת

 (126) 28,787   (בהון גרעוןהון ) סך

 1,066  50,014   והון   התחייבויות סך

 

 אלפי ש"ח 1-* נמוך מ

 

 .2019במרס  28 :החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך

 

 

 

 

 אברהם ברנמילר

ומנכ"ל  הדירקטוריון ר"יו

 החברה

 

 

 

 . אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע )רותם( י'אנרג ברנמילר

 דוח על ההפסד הכולל
 
 

 ביאור 

 שנה שהסתיימה
 בדצמבר  31-ב

2018 

 "חש אלפי  

   

 -   הפסד מפעולות

 345  9 מימון הוצאות

 345   שנהלסך הפסד כולל 

 
 

 

     126 -נצברו לחברה עלויות בהיקף לא מהותי של כ 2017ממועד הקמת החברה ועד לסוף שנת *

 א'.1אור בי ראה, אלפי ש"ח  

 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 מ"בע )רותם( י'אנרג ברנמילר

 דוח על השינויים בהון )גרעון בהון(
 
 

 
 הפסד יתרת פרמיה מניות הון

סך הון )גרעון 
 בהון(

 ח"ש אלפי 

 
 (126) (126) -   *  2018 ינוארב 1 ליום יתרה

     :2018שנת תנועה במהלך 
 29,258  - 29,258  *  8ראה ביאור  - הנפקת מניות

 (345) (345) -  -  הפסד לשנה

 28,787  (471) 29,258  *  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 אלפי ש"ח 1-נמוך מ *

 

 

 

 

 

 

 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 מ"בע )רותם( י'אנרג ברנמילר

 המזומנים תזרימי על דוח
 
 

 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב

 2018 

 אלפי ש"ח 

 

  -תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות 

 (182) (מזומנים נטו ששימשו לפעולות )ראה נספח א'

  

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
 (5,251) פקדונות מוגבליםבהשקעה 

 (7,429) אםהחברה ה –קשור  צד

 (17,176) ברכוש קבוע בהקמה השקעה

 (29,856) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
 9,500  הנפקת מניות

 (126) שינוי במשיכת יתר
 20,912  , נטוקבלת הלוואה מתאגיד בנקאי

 30,286  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

  

 248  במזומנים ושווי מזומנים  גידול

 -   שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 248  שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 

 

 

 

 

 

 

 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 בע"מ )רותם( ברנמילר אנרג'י

 דוח על תזרימי המזומנים
 
 

 שנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31-ב

 2018 

 אלפי ש"ח 

  -נספח לדוח על תזרימי המזומנים   .א
  מזומנים נטו ששימשו לפעולות:

 (345)  לתקופההפסד 

  שינויים תפעוליים בהון החוזר:
 (5)  גידול בחייבים ויתרות חובה 
  גידול בזכאים ויתרות זכות:

 168  ספקים ונותני שירותים

 (182) מזומנים נטו ששימשו לפעולות

  
 

 נספח פעילויות השקעה שלא במזומן:ב. 
 

אלפי ש"ח בגין  147-סך של כ לרכוש קבוע בהקמה החברה, היוונה 1כחלק מהקמת פרויקט רותם  (1
 .עלויות אשראי

 
מיליון ש"ח כנגד  19.8-בדבר הנפקת מניות לחברה האם ורישום פרמיה בסך של כ א'8ביאור ראה  (2

 .1הקמת פרויקט רותם 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 



 בע"מ )רותם( ברנמילר אנרג'י

 ביאורים לדוחות הכספיים
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 :כללי - 1 ביאור
 

 .2013בדצמבר  29החברה( התאגדה בישראל ביום  –רנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ )להלן ב .א
החברה האם(.  –החברה מוחזקת בבעלות מלאה על ידי חברת ברנמילר אנרג'י בע"מ )להלן 

החברה האם השלימה הליך של הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך  2017באוגוסט 
 ממוקמתלהיות  השצפוי כוח תחנתחברת פרויקט ייעודית להפעלת  הינה החברה בתל אביב.

שילוב  לתלייצור חשמל הכול (1רותם  פרויקט –)להלן  דימונה, רותם תעשיות לפארק בסמוך
חח"י(.   –של אנרגיה מתחדשת לצורך מכירת חשמל לחברת חשמל לישראל בע"מ )להלן 

מיועד למכירה  1בבעלות החברה רישיון מותנה לייצור חשמל. כל החשמל שייוצר ברותם 
, ע הצמוד למדד המחירים לצרכןשנה מיום הפעלת המתקן בתעריף קבו 20לתקופה של  "יחחל

  .'ה7 ביאור הרא לפירוט נוסף
תקשרות של החברה ה, עם תחילת ה2017בדצמבר  21החלה את פעילותה ביום  החברה .ב

ממועד הקמת החברה  .כאמור 1 רותם פרויקט הקמת לצורךמהותיים  משנה קבלניהאם עם 
על כן , ש"חאלפי  126 -נצברו לחברה עלויות בהיקף לא מהותי של כ 2017ועד לסוף שנת 

מוצגים החל משנת הדוחות על ההפסד הכולל, השינויים בהון )בגרעון בהון( ותזרימי המזומנים 
2018 . 

 
תכנון אדריכלי , לרבות שירותי 1האם מספקת שירותי פיתוח, הקמה ותפעול של רותם  החברה

והנדסי של הפרויקט כאמור וביצוע רכש הרכיבים הדרושים להקמת הפרויקט ובהשגת 
  .ב'10 ראה ביאורלפירוט נוסף  .ההיתרים והרישיונות הרגולטורים הנדרשים להקמתו

 
יתרת המזומנים המצויה ברשות  ון ליום אישור דוחות כספיים אלו,נכלהערכת הנהלת החברה,  .ג

( ו/או למימון 'ה7)ראו ביאור  1אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם ו/או החברה האם החברה 
חודשים. תכניות ההנהלה כוללות, בין היתר,  12הפעילות השוטפת למשך תקופה של עד 

המשך ביצוע השקעות בחברה על ידי החברה האם ו/או קבלת מימון נוסף לחברה מגורמים 
עסקאות מחייבות ואין וודאות להשלמתן. אי הוודאות בדבר  חיצוניים, אשר טרם הבשילו לכדי

השלמת העסקאות כאמור, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה 
 כ"עסק חי".

   בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן  
 ולפעול כ"עסק חי". ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך 

 
 בקשר להלוואה מתאגיד בנקאי. 6ראו ביאור  

 
 

 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים .א
 

 לשנה שהסתיימה ביום ו 2017-ו 2018בדצמבר  31לימים  החברה של הכספיים הדוחות
 International Financial) הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, 2018בדצמבר  31

Reporting Standards )הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 
-ה תקני" – להלן) (International Accounting Standard Board) בחשבונאות לתקינה

IFRS)". 
 

 :כדלקמן יצויין אלה כספיים דוחות להצגת בקשר
 

 תקופותה לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי (1
 .     אחרת צויין אם אלא, מדווחותה
 

 .ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו הכספיים הדוחות (2
 

 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת (3
 בתהליך דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו. מהותיים מסוימים

 מעורבת בהם לתחומים גילוי ניתן, 3 בביאור. החברה של החשבונאית מדיניותה יישום
 השפעה ולאומדנים להנחות יש בהם תחומים או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה

 מהאומדנים מהותית שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. הכספיים הדוחות על מהותית
 .החברה הנהלת את ששימשו וההנחות
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 על המבוססת סיווג שיטת לפי הפסד או רווח בדוח שהוכרו ההוצאות את מנתחת החברה (4
 .ההוצאות של הפעילות מאפיין

 
 :חוץ במטבע ועסקאות יתרות תרגום .ב

 
 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1

 
 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים החברה של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים

 של החברה הכספיים הדוחות"(. הפעילות מטבע" – להלן) החברה פועלת בה העיקרית
 .החברה של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא, חדש בשקל מוצגים

 
 ויתרות עסקאות (2

 
 למטבע מתורגמות( חוץ מטבע -להלן) הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות

 למועדי או העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות הפעילות
 עסקות מיישוב הנובעים, שער הפרשי. מחדש נמדדים הפריטים כאשר מחדש ההערכות

 החליפין שערי לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור
 .הפסד או לרווח נזקפים, התקופה לתום

 
 1רותם פרויקט  – מתקן בהקמה –רכוש קבוע  .ג

 
 לייחוס הניתנים תשלומים כוללת העלות. הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע הרכוש

 ושכר החומרים עלות את כוללת עצמי באופן שהוקמו נכסים עלות. הנכס לרכישת במישרין
 הדרושים ולמצב למיקום הנכס להבאת במישרין לייחס שניתן נוספת עלות כל וכן, ישיר עבודה

 . ההנהלה שהתכוונה באופן לפעול יוכל שהוא לכך
 בהתאם, נפרד כנכס מוכרות או בספרים הנכס של בערכו התהוותן בעת נכללות עוקבות עלויות

 אל יזרמו הקבוע הרכוש לפריט המיוחסות עתידיות כלכליות שהטבות צפוי כאשר רק, למקרה
 . מהימן באופן למדידה ניתנת הפריט של העלות וכן, חברהה

 התיקונים עלויות שאר כל. מהספרים נגרע ערכו, קבוע רכוש מפריט חלק מוחלף כאשר
 .נבעו בה הדיווח תקופת במהלך הפסד או רווח לדוח נזקפות האחזקה ועבודות

 
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  12אינו נכנס לתחולת פרשנות מספר  1רותם  פרויקט

"(, מאחר והנהלת החברה צופה כי "IFRIC12  -בינלאומי, הסדרי זיכיון למתן שירות )להלן 
בסיום תקופת ההסדר תיוותר בידי החברה זכות שייר משמעותית בתשתית שמוקמת במסגרת 

 ופל כרכוש קבוע.ההסדר. לפיכך פרויקט זה מט
 

   .היסטורית בעלות מוצגים הקבוע הרכוש פריטי כל

 
ני אורך החיים השימושיים הצפוי של באופן שיטתי כמפורט לעיל, על פתבוצע ההפחתה 

גיע ימוכן לשימוש, דהיינו כאשר יהיה מהמועד בו הנכס החל , המרכיבים את המתקן הפריטים
 31נכון ליום למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 .5, ראו ביאור 1פרויקט רותם  -לחברה נכס בהקמה  2018בדצמבר 
 

ירידה בערכם של נכסים לא כספיים נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, 
 .שבההמצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר ה

 
 אשראי עלויות .ד

 
 נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחוס הניתנות וכללי ספציפי אשראי בגין עלויות
 מהוונות( למכירתו או שלו המיועד לשימוש אותו להכין כדי מהותי זמן פרק שנדרש נכס) כשיר
: הבאים התנאים כל לראשונה מתקיימים בו מהמועד החל התקופה במהלך, הנכס מעלות כחלק

 חברהה( ג) וכן; אשראי עלויות חברהל מתהוות( ב; )הנכס בגין יציאות חברהל מתהוות( א)
 . למכירתו או המיועד לשימושו הנכס הכנת לשם הנדרשות פעילויות מבצעת
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 לשם הנדרשות הפעילויות כל הושלמו, מהותי באופן, כאשר מופסק כאמור האשראי עלויות היוון
 במישרין לייחסן שניתן האשראי עלויות .למכירתו או המיועד לשימושו הכשיר הנכס הכנת

 היציאה אילו נמנעות היו אשר אשראי עלויות אותן הן כשיר נכס של לייצור או להקמה, לרכישה
 .  מבוצעת הייתה לא הכשיר הנכס בגין

 
 . התהוו בה בתקופה הפסד או ברווח כהוצאה נזקפות אחרות אשראי עלויות

 
  מזומנים .ה

 
 בלבד.   בקופה מזומנים ,המזומנים כוללים, המזומנים תזרימי על הדוחות במסגרת

 
 :פיננסיים נכסים .ו

 
 מכשירים" 9 בינלאומי כספי דיווח תקןבהתאם ל הינה פיננסיים לנכסים ביחס החברה מדיניות

לכן לא היו לחברה  קודם. 2018בינואר  1(, אשר נכנס לתוקף ביום IFRS 9 - להלן" )פיננסיים
 .להלן ראה, יישומו לאופןו IFRS 9 לעיקרי באשרנכסים פיננסיים. 

 
 סיווג (1

 
 דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים: הבאות לקטגוריות הפיננסיים נכסיה את מסווגת חברהה

 בעלות פיננסיים ונכסים אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים, הפסד או רווח
 של החוזיים ובתנאים הפיננסיים הנכסים מוחזקים שבו העיסקי במודל תלוי הסיווג. מופחתת

לחברה נכסים פיננסיים בעלות  2018בדצמבר  31נכון ליום  .בגינם המזומנים תזרימי
 מופחתת בלבד.

 
 מופחתת בעלות פיננסים נכסים

  
 עיסקי מודל במסגרת המוחזקים פיננסיים נכסים הינם מופחתת בעלות פיננסיים נכסים

 התנאים וכן, חוזיים מזומנים תזרימי לגבות מנת על פיננסיים נכסים להחזיק היא שמטרתו
 קרן תשלומי רק שהם מזומנים לתזרימי מוגדרים במועדים זכאות מספקים שלהם החוזיים
 . נפרעה שטרם הקרן סכום בגין וריבית

 
 לאחר חודשים 12-מ יותר של לתקופה לחלויות פרט, שוטפים כנכסים מסווגים אלה נכסים
 בעלות הפיננסיים הנכסים. שוטפים שאינם כנכסים המסווגות, הכספי המצב על הדוח תאריך

-ו חברה אם" –צד קשור  , ""חובה ויתרות חייבים: "בסעיפים כלולים חברהה של מופחתת
 המופיעים בדוח על המצב הכספי. "מזומנים"

 
 ומדידה הכרה (2

 
 קשירת במועד החברה בספרי נרשמות פיננסיים נכסים של רגילה בדרך ומכירות רכישות
 .הנכס את למכור או לרכוש מתחייבת חברהה בו המועד שהינו, העסקה

 
 מניות הון .ז

 
 להנפקת במישרין המיוחסות, תוספתיות עלויות. מניות כהון מסווגות, החברה של רגילות מניות
 .ההנפקה מתקבולי כניכוי בהון מוצגות, מניות

 
 ספקים .ח

 
 מספקים שנרכשו שירותים או טובין עבור לשלם החברה של התחייבויות כוללות הספקים יתרות

 אמור התשלום כאשר שוטפות כהתחייבויות מסווגות הספקים יתרות. הרגיל העסקים במהלך
 .שוטפות שאינן כהתחייבויות מסווגות הן אחרת פחות או אחת שנה תוך להתבצע
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 הלוואות .ט
 

הלוואות מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות 
כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר  ;נמדדות בעלות מופחתת

 .ברווח או הפסד על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית
 

יש זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק  חברההלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות אלא אם ל
הדיווח, שאז הן מסווגות כהתחייבויות  חודשים לפחות לאחר תום תקופת 12ההלוואות למשך 

 בלתי שוטפות.
 

 חכירות .י
 

 בידי נשמרים הבעלות של והתשואות הסיכונים של מהותי חלק שבמסגרתם חכירה הסכמי
 תפעולית חכירה במסגרת המבוצעים תשלומים. תפעולית חכירה כחוזי מסווגים המחכיר
 .החכירה תקופת פני על הישר הקו שיטת בסיס על הפסד או רווח לדוח נזקפים

 
 : חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני .יא

 
 בחרה לא החברה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ופרשנויות תיקונים, תקנים

 : המוקדם ביישומם
 

 "(IFRS 16" - להלן" )חכירות" 16 בינלאומי כספי דיווח תקן (1
 

IFRS 16 חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות את לראשונה יישומו עם יחליף 
  .חכירות של וגילוי הצגה, מדידה, בהכרה עוסק התקן"(. IAS 17" )"חכירות" 17 בינלאומי

 
IFRS 16 ב הקיימות ההנחיות את משנה-IAS 17 ,בהתחייבות להכיר מחוכרים ודורש 

 נכס"ב ומנגד, העתידיים החכירה תשלומי של המהוון הערך את המשקפת, חכירה בגין
 הבחנה ללא(, להלן האמור למעט) החכירה חוזי לכלל בהתייחס וזאת", שימוש זכות בגין
 שלא לחוכרים מאפשר IFRS 16, זאת עם. תפעולית חכירה לבין מימונית חכירה בין

 ועבור, בסיס נכסי של קבוצות לפי, קצר לטווח חכירות עבור אלה הוראות את ליישם
 . נמוך ערך בעל הינו החכירה נשוא הבסיס נכס בהן חכירות

IFRS 16 חכירה מכיל חוזה האם הבחינה אופן ואת" חכירה" הגדרת את גם משנה. 
 
 . 2019 בינואר 1 מיום החל IFRS 16 את ליישם מתכוונת חברהה
 
 שהוקם הצוות. הכספיים דוחותיה על IFRS 16 של הצפויה ההשפעה בוחנת את חברהה

 .חברהה התקשרה בהם החכירה חוזי כל את סקר
 

 לראשונה התקן את ליישם חברהה בחרה, החוכרת היא חברהה שבהן לעסקאות ביחס
 החכירה תשלומי של הנוכחי לערך בהתאם, חכירה בגין בהתחייבויות תכיר לפיה בדרך

 היישום במועד החוכר של התוספתי הריבית בשיעור שימוש ידי על המהוונים, שיוותרו
 בסכום החכורים בנכסים השימוש זכויות בגין בנכסים חברהה תכיר, במקביל. לראשונה

 חכירה תשלומי של הסכום בגין מותאם כשהוא, חכירה בגין ההתחייבויות לסכום השווה
 לאימוץ, מכך כתוצאה. אלה לחכירות המתייחסים שנצברו או מראש ששולמו כלשהם

 . העודפים יתרת על השפעה להיות צפויה לא התקן
 

 על בדוח יוכרו 2019 בינואר 1 ביום IFRS 16 של יישומו עם, חברהה הנהלת להערכת
 של כולל בסכום חכירה בגין והתחייבויות בנכסים שימוש זכויות בגין נכסים הכספי המצב

 .אחרים מנכסים בנפרד הכספי המצב על בדוח יוצגו השימוש זכות נכסי. ח"ש מיליון 5.4-כ
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 על הדוח על התקן יישום של הצפויות העיקריות ההשפעות, חברהה הנהלת להערכת
ש"ח,  אלפי 392-כ של בסכום שכירות בהוצאות ירידה הן 2019 לשנת ההפסד או הרווח
-כ של בסכום המימון בהוצאות גידול, ח"ש אלפי 268-כ של בסכום פחת בהוצאות גידול
ככל שמדובר בעלויות הניתנות לייחוס במישרין להקמת הנכס הן יהוונו . ח"ש אלפי 216

 .1רותם  –למתקן בהקמה 
 

אשר  ם, וייתכם שיהיה שונה מהנתוניחברההמידע המובא לעיל, מהווה הערכה של ה
 יכללו בסופו של דבר בדוחות הכספיים בתקופת היישום לראשונה.

 
 

 מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים - 3 יאורב
 

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים, מתמיד באופן נבחנים, דעת ושיקולי אומדנים
 .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

 
 החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת החברה

 משמעותי סיכון ישנו שבגינם, וההנחות האומדנים. בפועל המתייחסות לתוצאות זהים יהיו המתקבלים
, הבאה הכספים שנת במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים בערכם מהותיות התאמות לביצוע

 .להלן מפורטים
 

 קבוע כרכוש 1 רותם בפרויקט הכרה
 

החברה בחנה את המאפיינים של המתקן אשר מוקם על ידה והגיעה למסקנה כי הטיפול החשבונאי 
 . ג'2על פי שיטת הרכוש הקבוע הינו הטיפול הנאות, לפירוט נוסף ראה ביאור 

 
 

 :פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 4ביאור 
 

 פיננסיים סיכונים ניהול .א
 

 המזומנים תזרימי תחזית. נזילות סיכון, עיקרי פיננסי לסיכון אותה חושפות החברה פעילויות
 של שוטפות תחזיות בוחן חברהה של הכספים אגף. חברהה של הכספים אגף ידי על מבוצעת
ב' 1ראה ביאור  .התפעוליים לצרכים מזומנים די שקיימים לוודא כדי חברהב נזילות דרישות
  מזומנים כתזרימי מסווגים בגינן המזומנים תזרימי אשר פיננסיות בהתחייבויות שינויים. 6וביאור 

 :מימון מפעילות
 

 אשראי
 והלוואות

 קצר לזמן

 הלוואות
 והתחייבויות

 פיננסיות
 הכל סך אחרות

 אלפי ש"ח 

 -  - -  2017 דצמברב 21 ליום יתרה
    :2017 שנת במהלך שינויים

 126  - 126   שהתקבלו מזומנים תזרימי

 126  - 126  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
    :2018 שנת במהלך שינויים

 20,912  20,912 -   6, ראו ביאור שהתקבלו מזומנים תזרימי
 (126) - ((126 ששולמו מזומנים תזרימי
 *  - *  הפסד או לרווח שנזקפו סכומים

 147  147 -  סכומים שהוונו לעלות נכס בהקמה

 21,059  21,059 -  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 אלפי ש"ח. 1-* סכומים הנמוכים מ
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 :)המשך( פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 4ביאור 

 
 הוגן שווי אומדני .ב

 
 ההיוון שהשפעת מאחר ההוגן לשוויים סביר קירוב מהווה הכספיות היתרות של בספרים ערכם
 .חובה ויתרות חייבים ,זכות ויתרות זכאים נמנים הכספיות היתרות בין. מהותית אינה

 
 

:1רותם פרויקט  –מתקן בהקמה  – 5ביאור   

 :הינם, בהם והתנועה הרכוש הרכב
 

  1רותם  פרויקט 

 ח"ש אלפי 

  :עלות
 1,066 2018 בינואר 1 ליום יתרה

 37,081 **תוספות

 38,147 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
  :*נצבר פחת

 -  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 38,147 2018 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה

  
  :עלות

 - 2017בדצמבר  21 ליום יתרה

 1,066 **תוספות

 1,066 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
  :*נצבר פחת

 - 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

 1,066 2017 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה

 
 טרם נרשם פחת בגינם מתקנים בשלב הקמה, *

 אלפי ש"ח. 500-הוונו עלויות אשראי ודמי שכירות בסך כולל של כ **
 
 הלוואה מתאגיד בנקאי - 6 יאורב
 

בנק  –בהסכם מחייב עם בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן  החברההתקשרה  2018במרס  29ביום 
 הסכם המימון(. –)להלן  1לאומי( להעמדת מימון חלקי לפרויקט רותם 

 
 -מסגרת הקמה שלא תעלה על הנמוך מ לחברהבהתאם ובכפוף להוראות הסכם המימון, יעמיד הבנק 

מהעלות הכוללת של הפרויקט )"מסגרת ההקמה"(. ניצול מסגרת ההקמה  60%מיליון ש"ח או  25
יתבצע בהלוואות שיינתנו בסכומים ובמועדים בהתאם לקצב ההתקדמות של העבודות בפועל של 

ופת ההקמה ובהתאם להתקיימותן של אבני דרך המפורטות בהסכם ולתנאים נוספים הפרויקט בתק
 המפורטים בו.

 
פירעון ההלוואות יהיה בהתאם ללוח סילוקין שפיצר, חצי שנתי, כאשר מועדי הפירעון יהיו במועדים 

העוקב  בדצמבר. המועד הראשון לפירעון ההלוואות יהיה בתום החציון 31-ביוני ו 30הבאים בכל שנה: 
 .  2019בדצמבר  31לחציון שבו בוצעה ההפעלה המסחרית ובכל מקרה לא יאוחר מיום 

 
כהגדרתה  כל הלוואה שתועמד מכח מסגרת ההקמה תישא ריבית שנתית בשיעור ריבית הבסיס

 צמודה למדד המחירים לצרכן. 3.7% ריבית קבועה שלבהסכם בתוספת 
 

-מיליון ש"ח מתוך המסגרת שהועמדה על 21.25סך של  , החברה ניצלה2018בדצמבר  31נכון ליום 
 ידי בנק לאומי כאמור )הסכום האמור כולל את הבטוחות המצוינות בפסקה הבאה(.

 
 31מתוך סך המסגרת שהועמדה לחברה עד ליום  ,לחברהכחלק מתנאי העמדת מסגרת ההקמה 

 ום שנה ממועד ההפעלה מיליון ש"ח בפקדון משועבד אשר ישוחררו בת 5הופקדו  ,2018בדצמבר 
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 )המשך(:הלוואה מתאגיד בנקאי  - 6 יאורב
 

ישמשו בפועל ש האם בפקדון בחברהאשר הועברו והופקדו מיליון ש"ח  7-ו 1המסחרית של רותם 
 סכם המימון, וישחוררו בתום תקופתלכיסוי חריגות בפרויקט, במקרה של גלישת עלויות כמפורט בה

הסכום שהועבר והופקד בחברה האם מוצג בדוח על המצב הכספי כחלק . 1ההקמה של  מתקן רותם 
 חברה אם. –מיתרת צד קשור 

 
 להבטחת פרעון ההלוואה, הוענקו לבנק לאומי בטוחות כמפורט בהסכם.

 
בנסיבות ובמקרים המפורטים בהסכם, הבנק רשאי לדרוש את סילוקה המיידי של כל או חלק מיתרת 

 ההלוואה הבלתי מסולקת ו/או לממש את הבטוחות שעמדו לזכותו. 
 

התקבל בידי החברה מכתב מבנק לאומי, לפיו החברה אינה עומדת באבני הדרך  2019במרס  13ביום 
כם המימון )"המכתב"(. במסגרת המכתב, העלה הבנק טענות ובהתניות הפיננסיות שנקבעו בהס

להפרות מהותיות של הסכם המימון מצד החברה המזכים אותו בסעדים שונים, לרבות העמדה לפרעון 
אלפי ש"ח נכון ליום  21,250-מיידי של ההלוואה מכוח הסכם המימון, כולל ריבית שנצברה, בסך של כ

 שי הצמדה עד למועד התשלום בפועל., בתוספת ריבית והפר2019במרס  13
 

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה נמצאת בהדברות מול הבנק, לרבות באשר לתנאים שהציב לחידוש 
  המימון.

 
 :והתחייבויות תלויות התקשרויות - 7 יאורב

 
בקשר לפקדונות משועבדים שנוצרו כחלק מהסכם המימון שנחתם בין החברה לבין בנק לאומי  .א

 .6"בנק לאומי"(, ראו ביאור  –לישראל בע"מ )להלן 
 

אלפי ש"ח כנגד ערבות בנקאית בגין הסכם שכירות  125-בסכום של כמשועבד  פקדון לחברה .ב
 .1המקרקעין לטובת פרויקט רותם 

 
אלפי ש"ח כנגד ערבות בנקאית לטובת אגף המכס  125-כבסכום של משועבד  פקדון לחברה .ג

 והמע"מ ברשות המסים בישראל בגין תיק ייבוא פתוח של החברה.
 

 :התקשרויות .ד
 

התקשרה החברה בהסכם לשכירת מקרקעין הנמצא בבעלות מדינת  2014מהלך שנת ב (1
שנים שתחל  10, לתקופה של 1ישראל, עליו החברה מקימה, מתקינה ותפעיל את רותם 

במועד מסירת החזקה לחברה עם אופציה להארכת תקופת ההסכם לתקופה נוספת בת 
דמי . 2017שנים. החברה קיבלה את החזקה על המקרקעין במהלך חודש דצמבר  10

אלפי ש"ח. דמי השכירות החזויים בשנים  360-בסך של כ הינם 2018השכירות בשנת 
אלפי ש"ח  392-הקרובות בגין ההסכם כאמור שאינם ניתנים לביטול, הינם בסך של כ

 לשנה. 
 

 צד ג' מול 1 רותם מתקן עבור טבעי גז חלוקתל הסכם נחתם 2017 לאוקטובר 9 ביום (2
 .טבעי לגז חלוקה רשת של ולהפעלה להקמה ברישיון המחזיק

 
 .ב'10ראה ביאור  –מול חברה האם  התקשרויות (3
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 :)המשך(התקשרויות והתחייבויות תלויות  - 7 ביאור
 

  1רותם  פרויקט .ה
 

שילוב אגירת אנרגיה בסולארית  - תרמו בטכנולוגיה חשמל לייצורהינו מתקן  1פרויקט רותם 
חודש  במהלך  .המתקן( –)להלן  דימונה, רותם תעשיות לפארק בסמוך וממוקם זושימוש בג

חודשים מאותו  42-תוקפו ל אשרעל רשיון מותנה לייצור חשמל  חתמה החברה האם 2015יוני 
 48 של לתקופה 42 של מתקופה המותנה הרישיון הוארך 2017 אוגוסט חודש במהלךמועד. 

בקשה  החברההגישה  2018ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף. במהלך דצמבר  חודשים
 לאחר הייצור יחידות להפעלתהחשמל להאריך את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה  לרשות

 דוחות פרסום למועד נכון. 2020 לפברואר עד נוספים חודשים 8-ב הקבלה בדיקות ביצוע סיום
  טרם התקבלה תגובת רשות החשמל לבקשה. אלו כספיים

 
שנה מיום  20מיועד למכירה לחברת חשמל לישראל לתקופה של  1החשמל שייוצר בתחנת הכח רותם  כל

הגישה החברה האם  2017אוקטובר  בחודש .הפעלת המתקן, בתעריף קבוע הצמוד למדד
על השלמת התנאים לסגירה הפיננסית במסלול הון עצמי  המעידיםלרשות החשמל מסמכים 

"י על הסכם רכישת חחו החברהחתמו  2018. במהלך חודש פברואר 1 רותם להקמת
וחיבורה לרשת )להלן: "הסכם  1שיינתן לתחנת כוח רותם החשמל שייוצר בהתאם לרישיון 

לייצר חשמל בהתאם לרישיונות  מתחייבת החברה, PPA-"(. בהתאם להסכם הPPA-ה
  .ר את האנרגיה המיוצרת לחח"ימגה וואט ולמכו 1.5שיינתנו לה בהספק שאינו עולה על 

 
 ב'.10ראה ביאור  לפרטים נוספים .האם באמצעות החברההינה והפעלת הפרויקט  הקמת

 
רותם  כוח תחנת של ההקמה תקופת כי מעריכה החברה החלה בהקמתו. 2018בחודש ינואר 

 .שיתקבל ככל, נוסףחודשים ממועד השלמת מימון  6-, כ2019סתיים במהלך שנת צפויה לה 1
 
 

 הון עצמי: - 8ביאור 
 

 של נקוב ערך בנות רגילות ממניות מורכב 2017-ו 2018בדצמבר  31לימים  ,החברה של המניות הון
 :כדלקמן, למניה ח"ש 1
 

 מספר המניות 

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 10,000  10,000 רשום

 100 102 מונפק ונפרע

 
 לחברה שהועברו ח"ש מיליון 9.5-ל בתמורה מניות 2 האם לחברה החברה הנפיקה 2018 שנת במהלך
 .1 רותם הקמתבגין  משנה לקבלני האם החברה ידי-על שולמו אשר ח"ש מיליון 19.8-ולכ במזומן
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 :מימון הוצאות - 9 ביאור
 
 

 :מימון הוצאות

 

 272 עמלות לבנקים

 73 הפרשי שער

 345 

 
 

 ויתרות עם צדדים קשורים:עסקאות  - 10ביאור 
 

 .IAS 24R-ב זה מונח כהגדרת -" קשור צד"
 

 גורמים עם יחד, הנכללים( Key management personnel) החברה של הניהוליים המפתח אנשי
 חברי ואת, הדירקטוריון חברי את כוללים( IAS 24R -ב האמורה" קשורים צדדים" בהגדרת, אחרים

 .הבכירה ההנהלה
 
 :קשורים צדדים עם יתרות  .א

 בדצמבר 31 

 8201 7201 

 ש"ח 

     :נכסים שוטפיםבמסגרת 

 -  6,363  ב'10-ו 6 יםביאורראו , אםהחברה ה –צד קשור 

   במסגרת התחייבויות שוטפות:

 1,066 -   ב'10ביאור ראו , אםהחברה ה –צד קשור 

 
 :קשורים צדדים עם הסכמים .ב
 

 תחנת של והקמה לתכנון הסכם על האם החברה עם החברה חתמה 2018 ביולי 15 ביום (1
 האם החברה תהיה ההקמה הסכם במסגרת"(. ההקמה הסכם" – להלן) 1 רותם הכוח

. ח"ש מיליון 48-כ של לסך בתמורה, בניה הנדסה, התכנון עבודות על לביצוע אחראית
 חודשים 6-כ להסתיים צפויה 1 רותם כוח תחנת של ההקמה תקופת כי מעריכה החברה
 .שיתקבל ככל, נוסף מימון השלמת ממועד

 
  שהתכוונה באופן לפעול שיוכל מנת על הדרושים ולמצב למיקום הגיע טרם המתקן

 .ההנהלה
 

על הסכם להפעלה ותחזוקה של האם חברה החתמה החברה עם  2018ביולי  15ביום  (2
שנים מיום ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח.  20לתקופה של  1רותם  כוחהתחנת 

מחויבת להפעיל ולתחזק את תחנת הכוח באופן מלא  האם במסגרת ההסכם החברה
בעבור תשלום שנתי ידוע מראש. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו להביא לסיומו 

ההסכם שנים, הצדדים יוכלו להאריך את תקופת  20בתנאים כמקובל בשוק. לאחר 
לתקופה מוארכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים להביא לסיום ההסכם בהודעה מראש 

 ימים. 180של 
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 מסים על ההכנסה: - 11ביאור 
 

 שיעורי המס בישראל .א
 

 הכנסות החברה והחברות הבנות חייבות במס חברות בשיעור רגיל. 
 

ואילך  2018ושיעור מס החברות שחל משנת  24%היה  2017שיעור מס החברות שחל בשנת 
 . 23%הינו 

 
 מסים נדחים .ב

 
 .לעין הנראה בטווח צפוי אינו שניצולם מאחר נדחים מסים זקפה לא החברה

 
 שומות מס .ג

 

 החברה טרם נישומה לצרכי מס מאז התאגדותה. 
 

 תאריך מאזן לאחר אירועים - 12 ביאור
 

 .6ראו ביאור  ,שהתקבל מבנק לאומי בקשר להסכם המימוןבעניין המכתב 
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